
STOUBY VANDVÆRK I/S 

GENERALFORSAMLING I 

STOUBY MULTIHUS 

Tirsdag, den 15. marts 2011 kl. 19.30 

  

Dagsorden: 

1.    Valg af dirigent. 
2.    Beretning om det forløbne år.  
3.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse  

4.    Budget og takster forelægges til godkendelse 

Bestyrelsen foreslår uændrede takster i henhold til takstblad 

(takstblad + tilslutningsafgift i regnskab)  
5.    Valg af medlemmer og af suppleant til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen: 
Poul Henrik Graversen              (modtager genvalg) 

Jørgen Pilegaard                       (modtager genvalg) 

Ib Christiansen                           (modtager genvalg) 

På valg som suppleant: 
Johnny Frederiksen                   (modtager genvalg)  

6.    Valg af revisor og suppleant. 
På valg som revisor: 
Hans Friis                                   (modtager genvalg)  
På valg som suppleant: 

      Ole Thomsen                              (modtager genvalg) 

7.    Behandling af indkomne forslag. 
     1. Ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. 
     2. Ændring af vedtægter  
8.    Eventuelt. 

  

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 29 personer til stede. 

  

   

  

1. Valg af dirigent 

Otto Rosenmaj blev valgt og konstaterede, at generalforsamlignen var lovlig indvarslet med annonce i Hedensted 

Avis d. 16.2. 

  

  

2. Beretning om det forløbne år 

Formandens beretning: 



  

Det nye vandværk har nu kørt i 2 år, og det fungerer stadigvæk upåklageligt. Der har været holdt 1 års aflevering på 

vandværket, hvor de udførende håndværkere og bestyrelsen var samlet – der var ingen bemærkninger til det 

udførte arbejde ved afleveringen. 

  

Efter afleveringen har vi siden været til oplæring i computeren og styringen af vandværket, således at hvis der i dag 

er alarm på vandværket, går den først til Lars Henriksen og efterfølgende til undertegnede, hvis Lars ikke reagerer. 

  

Der er udført overboring af den sidste af de 2 boringer, som blev kasseret i 2009, og de 3 boringer, vi har, bliver alle 

benyttet nu. 

  

I det forløbne år er der kommet 3 nye forbrugere til, og der er i dag 600 forbrugere. 

  

Der har i det forløbne år været afholdt 5 bestyrelsesmøder og vi har været til et møde med Hedensted Kommune. 

  

I foråret 2010 begyndte vi på at lukke vores reservoir og hydrofor på Fakkegravvej. Vi startede med at køre 

ledningen uden om reservoir og hydrofor for at se, om der kunne leveres nok tryk til forbrugerne på den nederste del 

af Fakkegravvej og starten af Sanatorievej. Der kom et par klager over trykket, men efter at have kontrolleret det, 

blev det konstateret, at trykket var i orden. 

  

Siden har vi fornyet rør og stophaner i reservoirkælderen, og taget hydrofor og pumper op. I dag bliver reservoir 

kælderen således kun brugt til at fordele vand fra. 

  

Oppumpet mængde vand har i 2010 været på 150.017 m3 og der er faktureret 135.183 m3 - det giver et spild på 

9,9%, hvilket er lige under, hvor vi skal betale strafafgift. Vandværkets spild har således i 2010 været stort, selvom 

der igen i løbet af året er repareret adskillige huller på ledningerne. 

  

Det største hul, der er lukket, var på hjørnet af Borgergade og Vejlevej. I den forbindelse blev der skiftet et stykke 

gammelt støbejernsrør. Udgravningen tog derfor 1 dag mere end beregnet, og jeg håber, at forbrugerne har 

forståelse for, at der var lukket ekstra tid for vandet. 

  

I løbet af året er der taget vandprøver, som krævet i loven. Èn af disse omfattede organisk mikroforurenings-prøve - 

og den viste ikke nogle ulovlige stoffer. 

  

Der har i bestyrelsen i det forløbne år været arbejdet på ny selskabsform (fra I/S til A.m.b.a.) og på nye vedtægter – 

det følger senere under forslag. 

  

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Lars Henriksen for det arbejde, de har udført i løbet af året. 

  

Det var alt. Tak. 

  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Laust Lauridsen gennemgik det udleverede regnskab. Eksemplarer har kunnet hentes ved Spar Købmanden. 

  

  

4. Budget og takster forelægges til godkendelse 

Laust Lauridsen gennemgik det udleverede forslag til budget og (uændrede) takster. 

  

  

Samlet drøftelse af punkt 2, 3 og 4 

gav anledning til følgende spørgsmål: 



a. Er gadelys afhængig af kommunen? 

Svar: For nogle år siden blev det aftalt, at kommunen lejer gadelysanlægget i 4 år og derefter betaler et 

engangsbeløb, hvorefter gadelyset er kommunens. Det siges, at kommunen har sparet 1,2 mio. kr. ved 

at slukke for hver anden gadelampe i hele kommunen 

  

b. Kan vandværket ikke spare el ved at indgå kontrakt? 

Svar: Der er allerede sparet meget ved det nye vandværks drift. Der er nogen usikkerhed på potentialet i 

en kontrakt – det er i nogen grad en lodseddel. Aftalt, at bestyrelsen ser på mulighederne. 

  

Herefter blev både beretning, regnskab, budget og takster vedtaget enstemmigt. 

  

  

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

Poul Henrik Gravesen, Jørgen Pilgaard og Ib Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen blev 

genvalgt som suppleant. 

  

  

6. Valg af revisor og suppleant 

Hans Friis blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant. 

  

  

7. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har i overensstemmelse med tidligere generalforsamling forslag om 

I. Ændring fra I/S til A.m.b.a. 

II. Ændring af vedtægter som følge af ændret selskabsform 

  

Ad I: Laust Lauridsen gennemgik fordele og ulemper ved de to selskabsformer: I/S giver stor kreditværdig-hed, 

fordi alle interessenter hæfter for gælden – der gælder en musketérånd. Der er sådan, at vandværket ikke 

skylder noget væk, så man har muligheden for at omdanne selskabet til et A,m,b.a., hvor det kun er selskabets 

egen formue, der hæfter for gælden. Ændringen er således en sikkerhedsforanstaltning, men det vil være 

sværere for selskabet at optage lån, hvis der bliver behov for det. Vandværksforeningen i Danmark anbefaler 

omdannelse. A.m.b.a er den rigtige selskabsform i dag. Mange andre vandværker har allerede ændret 

selskabsform. 

  

Ad II: Chresten Bruun og Tonny Pedersen gennemgik forslag til ændrede vedtægter. 

  

Samlet drøftelse af punkt I og II 

gav anledning til følgende spørgsmål: 

  

a. Hvis der skal lånes, hvad kan der da stilles som sikkerhed 

Svar: Ledningsnettet, fornuftige budgetter og en hæderlig bestyrelse. 

  

b. Kan vedtægterne ændres på én generalforsamling 

Svar: Ja, ifølge de gamle vedtægter gælder der følgende: 
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemme-flerhed. 

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og de foreslåede 

ændringer skal være averteret forud for generalforsamlingen. 

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen 

generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren. 

  



Det fremgik af indkaldelse til generalforsamlingen at der var forslag om vedtægtsændringer og at 

eksemplarer har kunnet hentes ved Spar Købmanden. Og der er ingen kreditorer, som havde penge til 

gode ifølge regnskabet pr. 31.12.2010, som ikke allerede har fået deres tilgodehavende. 

  

Herefter blev ændret selskabsform og ændrede vedtægter vedtaget. 

  

  

8. Eventuelt 

gav anledning til følgende spørgsmål: 

c. Er vandværket sikret mod ondsindet indbrud? 

Svar: Ja, udpumpning af vand stopper straks, hvis der sker indbrud. 

  

d. Sprøjteregler? 

Svar: Det er vistnok vedtaget for få dage siden, at der ikke må sprøjtes i en radius på 25 m fra en boring. 

  

Herefter blev generalforsamlingen hævet og vandværket var vært ved en kop kaffe og en bid brød. 

  

                

Underskrifter: 

  

  

  

Referent: Tonny Pedersen 

  

  

Dirigent: Otto Rosenmaj 

  

  

Formand: Ib Chrisitansen 
  

 


